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Vážení občané,
po vydařeném říjnovém posvícení vstupujeme do dalšího podzimního měsíce, listí
ještě opadává, ven už to nikoho netáhne a je víc času připravovat a promýšlet nové
plány na jaro.
Příští rok upravíme konečně náves. Běží několik stavebních řízení - na rekonstrukci hlavní čerpací stanice na návsi, na přeložky inženýrských sítí v prostoru
návsi a na přestavbu pastoušky a celkovou úpravu návsi. Určitě se dostane i na
novou zeleň. Na úpravu návsi bychom rádi vyčerpali dotaci, která nám bude poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj za úspěch v krajském kole soutěže Vesnice
roku v rámci obnovy venkova. Na hasičskou zbrojnici jsme nakonec v druhém kole
obdrželi dotaci z Ministerstva vnitra.
Poté, co jsme podepsali smlouvu o smlouvě budoucí se Středočeským krajem
o bezúplatném převodu části pozemku (silnice do Podmoráně), bychom rádi pokračovali v projektu rekonstrukce této ulice. V úseku od Hrabětů po Fafkovi, který má
dostatečnou šířku, bychom chtěli zrealizovat kromě uložení sítí do země zpevněná
parkovací stání, chodník s minimálním nášlapem a odvodnění komunikace. Svah
bude v maximální možné míře zpevněn prkny a vegetací. Střídání povrchů pro zpo-
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malení vozidel i kol neschválila Krajská správa a údržba silnic, v jejíž správě silnice je. Projekt je upraven tak, aby bylo
zahrnuto co největší množství vašich připomínek, nelze je ale
splnit stoprocentně. Ráda bych vás poprosila o spolupráci
s pí projektantkou ve smyslu souhlasu s dočasným záborem
pozemku pro přeložky sítí. O podání žádosti o vydání územního řízení vás budu včas informovat.
Ale zpět ještě k letošku – zpracovatel územního plánu
předložil obci jeho nový návrh k veřejnému projednání. To
bude oznámeno veřejnou vyhláškou a o přesném datu veřejného projednání budete informováni.
Minulý měsíc jste také měli možnost vyplnit anketu, zda
máte zájem o zahradní kompostér. Zájem mezi vámi je, a tak
obec požádá o dotaci z operačního programu životního prostředí. Na jaře by měly být kompostéry k dispozici. Současně
budou v obci tři stanoviště, kam bude možné odkládat ořezané větve. Ty se budou štěpkovat k dalšímu použití.
Ráda bych vás pozvala na připravované podzimní akce, ať
už půjdete lampionový průvod, účastníte se otevřeného turnaje ve stolním tenise nebo se přijdete pobavit na Cecilku či
rozsvítit vánoční strom.
Poslední informace se týká místostarosty naší obce. Jak
už asi víte, do této funkce byl na minulém veřejném zasedání
zvolen p. Zdeněk Fiala.
Příjemné a hlavně ne pochmurné podzimní dny!
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Bioodpad
Poslední svoz bioodpadu v tomto roce bude v pondělí
21. 11. 2016.

• Ekologický příspěvek
O ekologický příspěvek na topnou sezonu 2016/2017
můžete požádat na OÚ od 1. 11. do 30. 11. 2016.
Žádost je přílohou novin, případně ke stažení na
www.obec-uholicky.cz. Žádosti podávejte elektronicky
nebo osobně včetně povinných příloh.

• Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
V obci Úholičky se z celkového počtu 576 voličů
zúčastnilo voleb 238 voličů – 41 %, platných hlasů bylo
235.
1. strana č. 34 Starostové a nezávislí
2. strana č. 30 ANO 2011			
3. strana č. 32 TOP 09			
4. strana č. 12 ČSSD			
5. a 6. strana č. 2 ODS a č. 37 KSČM

69 hlasů
51 hlasů
24 hlasů
21 hlasů
18 hlasů

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Na své stáří nejste sami!
Kolem nás žije mnoho lidí, kteří potřebují pomoc druhých. I přesto, že se jejich blízcí
snaží sebevíc, nejsou schopni jim péči poskytnout v plném rozsahu. Tento fakt si déle
než tři roky uvědomuje tým terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú.
se sídlem ve Vestci u Prahy.
Paní Lenka Klestilová
(39)
vybudovala
spolehlivý
tým
pečovatelek.
Jako
podnikavá
žena,
jejíž empatie nezná
mezí, se rozhodla, že
se zaměří i na naši
lokalitu a druhou
základnu vybuduje ve Velkých Přílepech. To znamená, že
i o občany v Úholičkách bude, pokud to budou potřebovat,
spolehlivě postaráno.
• Paní ředitelko, proč právě tady?
Po několika jednáních na sociálním odboru pro Prahu-západ
jsem s údivem zjistila, že právě okolí Velkých Přílep je, co
se týká terénních pečovatelských služeb, v docela svízelné
situaci. A protože naše působnost zahrnuje celou Prahuzápad, přišlo mi jako vhodná volba mít pobočku právě tady.
Navíc tady mám sestřenici, která, když jsem ji oslovila, zda
by mi pomohla, neváhala a pustila se do příprav se mnou.
• Jak si představujete spolupráci v této oblasti?
Oslovili jsme e-mailem starosty dvaceti obcí, představili jsme
se a seznámili je s naším záměrem realizovat pečovatelské
služby i tady. První, kdo reagoval, byla starostka z Velkých
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Přílep, okamžitě se s námi sešla a začala spolupracovat.
V polovině května jsme byli přizváni na schůzku zástupců
obcí, které jsou součástí dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Od Okoře k Vltavě. Starostové byli za jedno
v tom, že terénních pečovatelských služeb je zde opravdu
potřeba. To nám potvrdila i Věra Kovářová, poslankyně
Parlamentu ČR a bývalá starostka obce Chýně, která se
problematikou seniorů sama zabývá již dlouho a má o ní dost
podrobný přehled. Okamžitě byla naším nápadem nadšená
a nabídla nám pomocnou ruku, pokud bude potřeba. Takové
podpory si nesmírně vážíme.
• Je něco, co vás nyní trápí?
Od roku 2013 provozujeme tuto službu ve Vestci, získali jsme
si tam dobré jméno a věřím, že si ho udržíme a získáme i tady.
V tuto chvíli opravdu urgentně potřebujeme pečovatelský
personál. Věřím, že si i zde v krátké době vybudujeme
tým pečovatelů a pečovatelek. Upřednostňujeme uchazeče
registrované na Úřadu práce, ale není to podmínka. Jediné, co
je nezbytné, aby byla uchazečka aktivní řidička.
• Jaké služby umíte zajistit?
Naší hlavní činností je poskytování služeb u klienta doma,
což zahrnuje dohled nad klienty, zajištění stravy, pomoc
s osobní hygienou, drobný úklid, donášku nákupů, pomoc
s prostorovou orientací, přepravu a doprovod, např.
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k lékaři nebo na úřady, nabízíme také pastorační, spirituální
a duchovenskou péči. Díky finanční podpoře Výboru dobré
vůle - Nadace Olgy Havlové jsme mohli letos v dubnu uvést
do provozu plánovanou půjčovnu a prodejnu rehabilitačních
pomůcek. Také se nám podařilo zrealizovat službu Transport
senior, která byla částečně financována Fondem Hejtman
a Nadací GCP, velmi nás potěšila dotace od Nadace Agrofert
ve výši 300.000,- Kč. Abychom se ale jen nespoléhali na to,
co dostaneme, založila jsem v dubnu letošního roku sociální
podnik Služby KPŽ s.r.o., který má být finanční podporou
neziskové organizace.
• Jak může neziskové pečovatelské službě pomoci sociální
podnik?
V první řadě je to rozvážka obědů, kterou realizujeme
vlastně od počátku vzniku pečovatelské služby. Zatím jsme
rozváželi obědy pouze klientům, ale nyní máme možnost
oslovit s touto nabídkou i široké spektrum firem, institucí
a dalších případných zájemců v dané lokalitě. Kromě toho

poskytujeme také další služby, především úklidové služby
komerčního charakteru.
• A to vše by nyní mělo být dostupné i v Úholičkách?
Přesně tak.
• Jak vám může pomoci veřejnost?
Finanční podporu je možné zaslat na náš transparentní účet
č. 218167612/0600, dárci obdrží potvrzení o darování, které
mohou firmy či podnikatelé použít jako odpočitatelnou
položku ve svém daňovém přiznání. Kvalitní podzim
života, z. ú. přijímá samozřejmě také věcné dary, popřípadě
nás můžete podpořit rovněž běžným nakupováním ve
svých oblíbených e-shopech tak, že nákup realizujete
přes portál GIVT. Část peněz z vaší útraty bude darována
nám, aniž byste platili cokoliv navíc. Bližší informace
o nás naleznou občané na našich webových stránkách
http://www.kvalitnipodzimzivota.cz.
Renata Šťastná, Kvalitní podzim života, z. ú.

Knihovna Úholičky
Knihovna roku 2016
Dne 13. 10. t. r. v Zrcadlové kapli Klementina byla počtrnácté udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2016.
V kategorii „základní knihovna“, do které spadá i naše Obecní knihovna Úholičky, bylo nominováno deset nejlepších
knihoven z celé republiky.
a spoustu podnětů, co a jak vylepšit. Knihovna v Rapotíně
vyhrála naprosto zaslouženě, spojili knihovnu s informačním
a turistickým centrem a mají otevřeno 40 hodin týdně,
jejich obec je čtyřikrát větší než Úholičky s 3235 obyvateli,
v loňském roce měli 229 čtenářů a v knihovně okolo 5 000
knih, úzce spolupracují s místní školou a spolky. O centrum
a knihovnu se stará několik šikovných lidí.
Ráda bych zmínila ještě jinou cenu, a to v kategorii
„informační počin“, získala ji velká Knihovna Kroměřížska
za „projekt biblioterapie“, jedná se o podpůrnou terapii pro
lidi s duševními poruchami, kdy pomocí cíleně vybraných
knih je jejich cesta k nalezení duševní rovnováhy jednodušší
nebo alespoň přímější.
Vyhlášení knihovny roku

Zdroj: Ministerstvo kultury

Slavnostní ceremoniál v krásném barokním prostoru za
doprovodu žesťového kvarteta měl opravdu vznešenou
atmosféru. Krátké proslovy, či spíše promluvy jednotlivých
oceněných knihovníků a starostů byly srozumitelné, lidské
a kultivované. (Možná je to tím, že trochu víc čtou.)
Ceny v různých kategoriích předal vítězným knihovnám
ministr kultury Daniel Herman. Zmínil se o přínosu knihoven
coby místa „s ideálním a mimořádně přátelským prostředím
pro dnes tolik potřebný dialog mezi lidmi.“ Jednoduše řečeno,
do knihovny si můžete přijít odpočinout a popovídat.
Hlavní cenu si do Olomouckého kraje odvezla knihovna
v Rapotíně za „mimořádně rozsáhlé a rozmanité kulturní
a vzdělávací aktivity pro všechny skupiny obyvatel v obci
a vynikající veřejné knihovnické a informační služby
v kulturním a estetickém prostředí.“
Knihovna Úholičky sice nevyhrála a musím přiznat, že
to zamrzelo, ale máme diplom, veřejnou pochvalu a uznání

Naši příjemnou knihovnu můžete navštívit
každé pondělí od 15:30 do 19:30.
A bonusově
v SOBOTU 19. 11. OD 9:30 DO 12:00.
INZERCE

Martina Hrubešová, knihovnice
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Kultura a sport

www.obec-uholicky.cz
Baletní vystoupení

Iva Vodrážková na vernisáži svých obrazů

Požární útok

Překážková dráha dvojic

Posvícení

Nové vystoupení Pozdního sběru

V sobotu 22. října t. r. bylo na našem obecním
statku rušno. Program začal ve stodole už ve
14 hodin a zahájili jsme ho akademií dětských
talentů.
Děti zpívaly, tančily, hrály na různé hudební
nástroje a nechybělo ani mluvené slovo v podání
dětské sekce ochotníků. Na pódiu se hrálo
v průběhu celého dne, jen žánr se měnil podle kapel.
Ú-holky připravily dvě taneční vystoupení, hasiči
předvedli na návsi požární útok mladšího i staršího
družstva dětí. V galerii ve druhém patře hlavní
budovy probíhala výstava obrazů Ivy Vodrážkové,
která namalovala dvacet obrazů – Úholičky jak je
neznáte. V zasedačce jste si mohli zopakovat Staré
pověsti české s vypravěčkami a loutkami. Večer
byl dětský program modernější – hry na X-boxu.
Proběhlo několik soutěží a ocenili jsme jejich
vítěze. Občerstvit jste se mohli u hasičského grilu,
v restauraci, kde podávali posvícenské menu nebo
na sladko u pí Hendrychové, která měla několik
druhů koláčů. Večer jsme zakončili promítáním na
čelní fasádu statku. A podle vašich reakcí to byla
opravdu pecka na konec, jak jsme doufali.

Soutěž o nejlepší marmeládu
Hodnotilo se celkem 14 marmelád. Vyhrála na plné
čáře jahodová od pí Evy Kořínkové. Na druhém
místě skončila pí Věra Kozlová a na třetím místě
pí Stanislava Maňáková.

Nejrozkvetlejší okno

Ochutnávání marmelád

Letos se nominovalo do soutěže 26 oken nebo
předzahrádek, což je od roku 2011 nejvíce. Někteří
poslali svoje fotografie po zveřejnění rozkvetlých
oken v obecních novinách. Zahradnicí roku 2016
je pí Eva Sazimová, druhé místo obsadila Petra
Břečková a třetí skončila Helena Vlasáková.

Správná dvojka
Večerní hodiny jsme si zpestřili překážkovou
dráhou dvojic. Soutěžilo deset manželských
i nemanželských párů. Trasu, která musela být
částečně zdolána s partnerkou v náručí, překonali
nejrychleji manželé Břečkovi v čase 18,07. Druzí
byli manželé Veselých (M+M) v čase 18,80 a třetí
skončil pár manželů Feitzových (J+R) v čase 18,92.

Sněhurka a sedm trpaslíků
Tuto soutěž jsme nakonec věnovali dětem. Někteří
dospělí už totiž měli tou dobou v sobě víc než sedm
trpaslíků. Děti soutěžily vyřazovacím systémem po
dvojicích a postupoval ten, kdo vypil rychleji sedm
panáků malinovky. Po nekonečném a nerozhodném
finálovém boji zvítězili Dominika Chundelová
a Hubert Kořínek.
Terezie Kořínková, starostka
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Děti nejvíce zaujaly pouťové atrakce

Volejbal v Úholičkách
Historie volejbalu napsala
další kapitolu. Na své cestě
od nudných palubovek přes
rozpálené brazilské pláže
dospěla až do Úholiček.

Pásmo povídek Daniila Charmse

Zde
vznikla
zvláštní,
mimořádně zábavná odnož
této tradiční hry. Pod nízko posazenými mohutnými
trámy probíhá něco mezi volejbalem a squashem.
Nečekané odrazy trénují pohyblivost těla i odolnost
ducha, když musíte strávit neodbytný pocit, že vám
to ty „blbý trámy“ snad dělají naschvál. Pokud se
i poněkolikáté srovnáte s faktem, že jste ztratili
bod kvůli naprosto neovlivnitelnému zásahu vyšší
moci, další rány osudu již budete v životě snášet
mnohem snáze.
Kdo by se chtěl přidat, vězte, že tuto
oduševnělou zábavu provozujeme každou středu
od 20:00 ve stodole na návsi a rádi přivítáme další
zájemce. Hrdinská vítězství i čestné prohry zapíjíme
následně v přilehlém restauračním zařízení.
Pavel Soper, manažer volejbalového teamu

Lampiónová pouť Mytologií
Loutkové představení Starých pověstí českých

Tradiční lampionový průvod bude letos
v Úholičkách zahájen jako obvykle na náplavce,
a to v sobotu 26. 11. v 16:00 slavnostním
zažehnutím lampiónů. Ty si můžete vyrobit
předešlé úterý 22. 11. od 16 hodin na lampiónové
dílně ve výtvarném ateliéru na statku.

Nechyběli ani Typáci

Samotný průvod pak bude ve znamení
čarovného světa mytologických bytostí, které
mezi nás zavítají přímo z knihy Geralda Durella
„Mluvící balík“. Čekají vás opět vypečené úkoly
i koláčky a další dobroty v doprovodném voze.
Pro všechny účastníky průvodu i další zájemce
pak dětský soubor úholičských ochotníků sehraje
ve stodole na
návsi od 18:00
divadelní
představení,
kde se dozvíte,
jak to všechno
bylo s Mytologií
a velkou bitvou
proti baziliškům.
Těšíme se na
vás.
Pavel Soper,
principál
divadelního
spolku

Zdroj: J. Černý st.
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Konečně se to povedlo!
Naše dospělá hasičská družstva žen a mužů A, B se vypravila na soutěž v nočním požárním útoku na Suchdol na IX. ročník
memoriálu Františka Malého. Akce se zúčastnilo 19 družstev.
Vše bylo výborně zorganizováno, a tak to rychle odsýpalo
a u základny se střídalo jedno družstvo za druhým. Závod
byl pro nás ojedinělý tím, že v trase bylo okno, kterým se
muselo s hadicí prolézt, než se zaklekalo k terči. Okno
zatím nemáme, tak jsme dali rychlotrénink až na místě těsně
před závodem. Co si budeme povídat, bojovali jsme s tím,
k ladnému proskočení měly naše pokusy daleko. Ostatní
družstva na tom byla zřejmě ještě hůř nebo sice skákala ladně
a rychle, ale do hadic jim netekla voda. Takže se stalo něco
neuvěřitelného. Holky získaly pohár za první místo a muži
A byli druzí. Béčko bylo páté. Rád bych podotkl, že ženské
družstvo vzniklo teprve v květnu letošního roku. Holky,
super výkon!
Díky hasičům za reprezentaci obce a za pomoc při
zajištění poslední obecní akce – posvícení.
								
Naše hasičská družstva
Zdeněk Fiala, starosta SDH

Zdroj: archiv OÚ

Bajku zdar!
Dne 18. 9. 2016 se konal v Úholičkách 1. ročník (nebo spíš nultý) závodu horských kol „XC-Úholičky“ ve stylu Cross Country,
který se jede na určitý počet kol,v našem případě 5 kol muži a 3 kola ženy, okruh dlouhý 5,3 km byl natrasován v okolí
Švestkovny po místních pěšinkách a cestách, cca 90% trati vedlo terénem.
Start i cíl byl na návsi před obecním úřadem a každého
bajkera hned v úvodu každého okruhu prověřilo nemilosrdné
stoupání ulicí U Studny, které mělo za cíl nadělit startovní
pole, než se nahoře odbočilo do terénu. Přes polní a lesní
cesty směrem k Žalovu se okruh vracel zpět na Stříbrník,
kde ti, co ještě měli trochu sil, se mohli pokochat pěkným
výhledem na okolí a poté následoval víceméně sjezdovější
úsek opět zpátky do Śvestkovny, odkud už to byl jen kousek
na náves k občerstvovací stanici a po pěti okruzích zde na
závodníky čekal vytoužený cíl a v naší útulné restauraci Na
Statku také odměna v podobě výborného gulášku a piva.
I přes mírně sychravé počasí, které se ale obešlo bez deště,
se přijelo poprat s nástrahami trasy 35 bajkerů a bajkerek.
Na dětské závody, které se konaly dopoledne před hlavním
dospěláckým závodem, se postavilo asi 12 odvážných dětí
různého věku, které byly rozděleny do tří kategorií.
Na všechny závodníky čekaly kromě občerstvení také
hodnotné ceny od našich sponzorů a partnerů, kteří náš závod
podpořili. Určitě velký dík patří naší obci za poskytnutí
luxusního zázemí ve stodole,výbornému servisu v restauraci
Na Statku a v neposlední řadě také p. Svobodovi, který nám
umožnil vést trasu po jeho pozemcích a cestách. Poděkování
si zaslouží i místní SDH, který pomohl s dohledem nad
bezpečností a zároveň se i dva borci nezalekli a vydali se
poměřit síly do místního terénu (Marek Smolík a Martin
Macinka).
Nejlépe se s tratí popral závodník Marek Šroll, který
zvládnul 5okruhů (cca 27 km) v úctyhodném čase 1:15.
Doufáme, že další ročník bude mít o něco lepší počasí a také
hojnější účast a že přilákáme i mnohem více místních dětí,
6

které si můžou mezi sebou poměřit síly a vyzkoušet si,
jak „chutná“ závod se vším všudy. Zároveň je ideální pro
fanoušky právě stoupání v ulici U Studny, kde můžou fandit
a podpořit své kamarády úplně stejně, jako to bývá k vidění
třeba na Tour de France.
O termínu konání v r. 2017 bude včas informace
v měsíčníku i na webu obce.
Bajku zdar!
Jirka Pfeifer, hlavní organizátor

Vítězové závodu horských kol „XC-Úholičky“

Zdroj: J. Pfeifer
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Úholičská Ťapka počtvrté…
Výchozím bodem se jako již tradičně stala Švestkovna. Vzhledem k počasí bylo účastníků oproti minulým ročníkům
poskrovnu, ale cíl – únětický pivovar – byl dobrým hnacím motorem.
Vydali jsme se malou Višňovkou na Habří, po polní cestě
z rokliček k vodojemu, kde čekala 1. kontrolní hlídka
s razítkem a energií v podobě sušenky. Značení nás dále vedlo
polní cestou do Černého Vola-Statenic, kde na novém dětském
hřišti čekala 2. hlídka s razítkem a pitím na další cestu. Podél
rybníka jsme došli do Únětic k další hlídce a kdo měl všechna
3 razítka, už se těšil na občerstvení do pivovaru a na medaili
– Úholičskou Ťapku 2016. Skoro všichni účastníci měli na
krku již medaile 3, a tak se zdá, že letošní trasou prošlo „silné
jádro“ snad již tradičního turistického pochodu. Všichni si
za odměnu dali pivko nebo svařáček, děti se vrhly na kofolu
a preclík. Na cestu zpět únětickým úvozem jsme se vydali
společně a sychravé odpoledne zakončili společnou fotkou.
Těšíme se na vás za rok na jubilejním 5. ročníku.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Senioři nám mládnou
Na pravidelné setkání seniorů, které se koná každoročně
ve Velkých Přílepech v sále U Korychů, dorazilo letos opět
velké množství Úholičáků. Do řad seniorů, kde platí pravidlo
70+, vstoupilo letos několik nováčků, kteří řady rozšířili.
Příjemné odpoledne připravily jako vždy členky Spolku pro
občanské záležitosti. Každý příchozí se zapsal do kroniky,
která byla u vchodu přichystána. K tanci a poslechu hráli
Pražští heligonkáři a i letos se parket zaplnil poměrně rychle.
Naše dámy – Ú-holky, Pozdní sběr přispěly k programu svým
tanečkem s deštníky „Se mnou si píseň broukej“. Protože
bylo ten den Terezy, nechali jsme zahrát i sólo pro naši pí
starostku, která setkání nikdy nevynechá. Občerstvili jsme se
chlebíčky, dortíky a vínem. Kdo chtěl pivo nebo kávu nebo
něco ostřejšího, nebyl problém, obsluha restaurace se o nás
vzorně starala. Odpoledne uteklo jako voda, na rozloučenou
dostal každý kytičku a autobus nás rozvezl do našich domovů.
Těšíme se za rok.

Ťapka doťapala

Zdroj: archiv OÚ

Výtvarka pro dospělé
každý čtvrtek 20:00 - 22:00
v ateliéru v 2. patře statku č. p. 10.
Cena: 1 000 Kč za pololetí nebo 80 Kč za jednotlivou
lekci

Božena Suchá, komise pro rodinu

Nejmladší senioři

Zdroj: archiv OÚ
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Palec nahoru
Palec nahoru tentokrát pro Heřmanských, Svobodovi a Pálovi, kteří obnovili fasády na svých domech
a ty velmi prokoukly.
Děkujeme.

Dům Heřmanských
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Dům Svobodových

Dům Pálových

Zdroj: archiv OÚ

www.obec-uholicky.cz

obecní noviny 10/2016

Kalendář akcí
6. 11.
neděle

17. 11.
čtvrtek

Lichožrouti - dětský film, od 14:30, cena 110 Kč/130 Kč

Kino KaSS Kralupy nad
Vltavou

Otevřený turnaj stolního tenisu pro všechny malé a velké zájemce,
Stodola statku, Úholičky
od 14:00

19. 11.

Knihovna otevřena 9:30-12:00

Knihovna, Úholičky

19. 11.

Vítání občánků, setkání jubilantů - od 14:00

Zasedačka OÚ, Úholičky

22. 11.

Lampiónová dílna - od 16:00, příspěvek na materiál 50 Kč

Výtvarný ateliér,
Úholičky

25. 11.

Vázání adventních věnců s Kořenkou - od 18:00

Zasedačka OÚ, Úholičky

sobota

sobota

úterý

pátek

26. 11.
sobota

Lampiónový průvod „Cesta Mytologií“ - sraz v 16:00 na náplavce v
Úholičky
Podmoráni

26. 11.

Mluvící balík - nové představení dětské ochotnické sekce, od 18:00

Stodola statku, Úholičky

27. 11.

Vázání adventních věnců s Renatou - od 13:00

Zasedačka OÚ, Úholičky

27. 11.

Adventní setkání a rozsvícení vánočního stromu - od 16:00

Náves, Úholičky

ZÁ-BAL s Cecilkou - ples, od 20:00

Stodola statku, Úholičky

sobota

neděle

neděle

3. 12.
sobota
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Příspěvky občanů
Slavnosti nebo posvícení
Tato polemika nám asi vydrží ještě nějaký čas. Posvícení se tady slavilo, Svatý Václav ne. Je pravda, že málokdo si pamatuje,
kdy a jak se posvícení slavilo. Jaké byly loňské Slavnosti, víme skoro všichni. Autor minulého článku zřejmě sází na to, že si
nikdo nepamatuje ani rok 2010.
Ve výčtu nám chybí měsíc září, kdy se v Úholičkách
Vycházejme proto z naší obecní kroniky, o jejíž obsah
měl stejně člověk obavu, zda se nezkreslují události, které poprvé konaly předvolební mýtinky. Tři volební uskupení
v obci proběhly, zda se do ní zapisuje všechno, co se v obci uspořádala setkání s občany, každý podle svého gusta. Na
událo. V pořádku, a proto se zápisy od roku 2015 schvalují tom, že se akce konaly těsně před komunálními volbami
v zastupitelstvu. I rok 2010 je zapsán velmi podrobně včetně a že si kladly za cíl přesvědčit co nejvíc občanů, že jejich
fotodokumentace a pozvánek na akce. Zde si dovolím představy a plány jsou pro obec to nejlepší, není přece
nesouhlasit s tvrzením, že se toho v obci moc neudálo. Zde je nic špatného. Jednou z nich byly i první Svatováclavské
slavnosti, které pořádalo uskupení „Úholičky sobě“- volební
výčet akcí z kroniky:
V lednu se konal zimní pobyt v Krkonoších, Klub Babiděd uskupení ODS a U nás v Úholičkách. Slavnosti v obci p. Šula
uspořádal v únoru karneval, v březnu se otevřelo golfové se svými spolukandidáty založil, a že to bylo účelově před
hřiště Snail, v dubnu se konala pravidelná velikonoční volbami, je prostě fakt. Ve slavnostech se v obci pokračuje
dílna, v květnu jsme závodili na kolech na návsi, uspořádali a vždy je zmíněno veřejně, že duchovním otcem je právě on.
cyklovíkend, v Podmoráni proběhla lesní hra - Dobrodružství Nevyplatí se někoho balamutit v novinách, protože vše se dá
Bilbo Pytlíka. V červnu se sjížděla Sázava a proběhl den pro lehce dohledat - pozvánka na akci i fotografie, na kterých je
celou rodinu se zakončením na golfu. Prázdniny nabídly zachycen nápis nad pódiem – Úholičky sobě.
Důležité ale myslím je, že lidé v Úholičkách mají chuť se
pobyt v Krušných horách a letní výtvarnou dílnu. V říjnu
proběhla drakiáda, vítání občánků i setkání seniorů. Děti se scházet na takových akcích a letos jich bylo opravdu hodně.
zúčastnily v listopadu přehlídky pódiových skladeb, vyráběly Rozdíl mezi zářijovými a říjnovými Slavnostmi, pominu-li
se lampióny, které samozřejmě posloužili následující týden jejich historickou podobu a význam, je v současné době asi
při průvodu. Odehrál se turnaj ve stolním tenise, vázaly jeden: lepší a horší počasí nebo venku a uvnitř, chcete-li.
se adventní věnce. V prosinci jsme se sešli při adventním
Terezie Kořínková
setkání a na Mikulášské zábavě – odpoledne pro děti, večer
pro dospělé, těsně před svátky sehráli ochotníci Rakovnickou
vánoční hru.

Poznámka redakce:
Havelské posvícení
Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu
v Jeruzalémě král Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav
posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil
císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí
říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje
také často používaný termín Havelské posvícení, nebo také
císařské posvícení nebo hody. V nové době v obcích, kde není
známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského
posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data.

Svatováclavské slavnosti
V roce 1918, při vzniku naší republiky, silně ožila tradice
svatováclavská, proto v některých vsích si zavedli hody
svatováclavské.
Jiné…
V dnešní době se však stále více stává, že se vesničané sami
mezi sebou dohodnou, kdy si posvícení udělají, a tak ho
mohou mít každý rok v jiném datu.
Zdroj: Wikipedie

Obecní noviny jako fanzin politického jájinkovství
Na titulní straně obecních novin (9/2016) byla publikovaná velká fotografie z 3. dožínkového setkání na zámku v Úholičkách,
které se konalo pod názvem SEDLÁK, VLASTNÍK PŮDY A VENKOVSKÁ KOMUNITA PRO BUDOUCÍ GENERACE, s
redakčním textem „Ú-holky v parku na dožínkách“.
Zdálo by se, že se redakce jen dosti svérázným
Pro redakci novin je bezvýznamné, že posvěcení a předávání
dožínkových věnců sedláků se zúčastnilo jedenáct starostů, „genderovým“ způsobem rozhodla „zaúholkovat“ i dožínky.
obdobně nedůležitá je skutečnost, že na dožínkách vystoupilo Ve skutečnosti demonstrovala, že obecní noviny jsou
několik rodinných soukromých farem, které dožínkové politickým fanzinem pí starostky.
Vzhledem k tomu, že soutěživost se stala politickým
setkání pořádají. Pro redakci je také vedlejší, že na dožínkách
vystoupil předseda Svazu vlastníků půdy ČR nebo členka obecním programem, pak pokud bude v ČR zřízena
České komise pro Unesco. Irelevantní je i kulturní obraz novinářská cena Jiřího Ovčáčka za dlouhodobou mediální
vystupujících umělců na dožínkách.
neprofesionalitu a servilitu, měla by se obec přihlásit i do této
Z redakčního hlediska je mediálně významná jen skupina soutěže. Je zde šance, že někdo skutečně ocení např. nejapný
žen, kterou vede pí starostka obce v rámci svého „Cvičení úvodník, kde se připomíná obecní písnička, „...k životu na
s Kořenkou“, jak ho ostatně inzeruje na straně 5 v rubrice zámku mám jednu poznámku, je tu neveselo, je tu truchlivo“.
Kultura a sport „Ú-holky nikde nechybí“.
Miroslav Vodrážka
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Zapáchající osvícené politické rozhodnutí
Noviny Středočech (9/2016) přinesly dvoustránkový článek Středočeské vesnici roku pomohla k vítězství i skládka, vycházející
z rozhovoru se starostkou obce Úholičky.
Pod titulkem Pomohly peníze za odpadky Ing. Terezie
Kořínková říká: „Vzpomínám si, že tenkrát tu spousta lidí
skládku nechtěla. Nikdo nevěděl, co to obci přinese, žádné
poplatky tehdy ukládání odpadů negenerovalo. Tehdejší
vedení obce nakonec lidi přesvědčilo, záměr prosadilo a dnes
se to ukazuje jako velmi osvícené rozhodnutí.“
Podobně jako za komunismu se o každodenních
problémech na veřejnosti nehovořilo, i starostka zamlčuje,
že politické rozhodnutí mělo různé externality. Nezmiňuje se
o negativním dopadu na životní prostředí. Potlačena je tak
otázka, zdali finanční přínos se dlouhodobě rovná životním
přínosům. Takže pokud si občané v rámci dějin každodennosti
života v obci stěžují na zápach, mají smůlu, protože mediální
ideologie obce Úholiček přináší obraz nezapáchajícího
politického osvícenství.

Pochybné je i tvrzení, že „vedení obce nakonec lidi
přesvědčilo“. V obci neproběhlo ani žádné „referendum“.
Naopak starší občané pamatující na „neosvícené“ spory
kolem skládky mě v minulosti upozorňovali o svém
podezření z korupčního jednání jednotlivých politiků. V obci
jsem tehdy nežil a dnes jejich slova lze těžko ověřit. Co
však ověřit lze, je význam slova „osvícený“. Pro starostku
je totiž „moudrý“ ten, kdo činí politické rozhodnutí, jež má
dlouhodobý negativní dopad na občany a život v obci po celé
generace. To je politicky varovný signál.
Miroslav Vodrážka

INZERCE
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tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
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